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Aos vinte e um (21) dias do mês de março de dois mil e dezoito (2018), às quatorze horas e
dezesseis minutos (14h16min), no (LEMAPE) no bloco E 1º andar, foi realizada a reunião ordinária
do Colegiado do curso de Matemática- Licenciatura com o Edital nº 02/2018 no Centro Acadêmico
do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Estiveram presentes os professores: Anna
Luiza Araújo Ramos Martins de Oliveira, Cristiane de Arimatéa Rocha, Edelweis José tavares
Barbosa, Gilcenio Rodrigues de Sousa Neto, Jaqueline Aparecida Foratto Lixandrão dos Santos,
José Dilson Beserra Cavalcanti, José Ivanildo Felisberto de Carvalho, Marcos Luiz henrique,
Simone Moura Queiroz e Valdir Bezerra dos Santos Júnior. Com ausência justificada: Cleiton de
Lima Ricardo, Elizabeth Lacerda Gomes, Katharine Nínive Pinto Silva, Kátia Silva Cunha, Laerte
Leonaldo Pereira, Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda, Maria do Desterro Azevedo da Silva e
Naralina Viana Soares da Silva. Faltaram: Felipe Sinésio Trajano de Arruda, Gleybson Miguel da
Silva, Marcílio Ferreira dos Santos e Paulo Roberto Câmara de Sousa. Sob a presidência do
coordenador do curso de Matemática – Licenciatura, Valdir Bezerra dos Santos Júnior, os trabalhos
foram iniciados, com a apresentação do edital nº 02/2018 da reunião. Antes de iniciar a discussão, o
professor Valdir pediu a inclusão do seguinte ponto: Redução de Carga Horária. Em votação:
Aprovada por unanimidade. O professor Dilson pediu a inclusão do seguinte ponto: Projeto de
Pesquisa e Extensão como Justificativa para Carga Horária Mínima. Em votação: Aprovada por
unanimidade. 1.PIBID e a Residência Pedagógica: O professor Valdir disse que participou de uma
reunião com a PROACAD cujo ponto era a discussão dos editais 06 e 07 da CAPES, os quais
versavam sobre o PIBID e Residência Pedagógica. O professor Valdir falou que a reunião aconteceu
para informar que a UFPE aderirá ao PIBID e ao programa de Residência Pedagógica e que cada
curso pode enviar o nome de até 06 docentes interessados, que se dividirão para participar do PIBID
e do programa de Residência pedagógica, sendo que apenas 01 professor será contemplado com
bolsa pelo PIBID e somente 01 professor receberá bolsa pela Residência Pedagógica. Após as
discussões, foram indicados os nomes das professoras Cristiane de Arimatéa Rocha, Jaqueline
Aparecida Foratto Lixandrão dos Santos e Simone Moura Queiroz para o Programa de Residência
Pedagógica e os nomes dos professores José Dilson Beserra Cavalcanti e Edelweis José Tavares
Barbosa para o PIBID. Em votação:Aprovado por unanimidade. 2.Criação de Secretaria Geral
de Cursos: O professor Valdir informou que a Direção fez uma reunião com os coordenadores e
secretários de curso propondo a criação da Secretaria Geral de Cursos, na qual os secretários
perderiam o vínculo com as coordenações de curso, estariam subordinados a uma chefia única e
trabalhariam em ambiente único. O professor Valdir informou que na reunião, cada coordenador de
curso ficou de trazer essa discussão para o Colegiado. O secretário do curso informou que o
processo de flexibilização de jornada de 40 para 30 horas semanais dos secretários de curso foi
aberto para atender a seguinte conjuntura: a) cada secretário manter o vínculo com o respectivo
curso, b) conciliar os interesses dos secretários com os interesses dos coordenadores e dos cursos. O
secretário do curso disse que o processo foi assinado pela coordenação do curso, que na época era
exercida pela professora Simone, com base na conjuntura mencionada. A professora Simone disse
que assinou o processo mas, querendo manter o secretário vinculado ao curso, ou seja, de acordo
com a proposta trazida pelos secretários e ela citou que não seria bom ter um secretário diferente
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para cada reunião do curso, por exemplo. O encaminhamento do Colegiado foi o seguinte: aprovar a
flexibilização da jornada de trabalho dos secretários de 40 para 30 horas semanais, desde que cada
secretário mantenha o vínculo com o seu curso. Em votação: Aprovado por unanimidade. O
secretário do curso agradeceu ao Colegiado pela discussão do ponto. 3. V EMAP: O professor
Ivanildo disse que fez contato com a SBEM/PE e que a professora Jaqueline participou da reunião
com a presidente e que a entidade se propôs a pagar 1 passagem e 1 hospedagem para o professor
homenageado ou para o palestrante externo e pediu como contrapartida a divulgação da Diretoria da
SBEM/PE pelo evento. O professor Ivanildo propôs o nome da professora Tânia Campos para
professora homenageada. Em votação: Aprovado por unanimidade. O professor Ivanildo propôs o
nome do professor Léo Akio para ser o professor convidado. Em votação:Aprovado por
unanimidade. 4. Comemoração do Dia da Matemática no dia 7 ou 8 de maio: Este ponto foi
proposto pela representação estudantil, porém não houve representante presentante e por isso, este
ponto não foi discutido. 5. PIC 2018: decisão sobre os alunos participantes e solicitação de sala
para realização das aulas: O professor Valdir disse que o professor Jorge Hinojosa da UFRPE
entrou em contato com a coordenação perguntando se esta continuaria apoiando ao Programa de
Iniciação Científica (PIC) da OBMEP no CAA. O apoio, segundo o professor Valdir, era oferecer 1
sala e 1 docente, mas, o professor Gilcenio já se colocou à disposição. O professor Valdir informou
que quanta à disponibilização da sala, o professor Gilcenio poderia solicitar à Infraestrutura. A
proposta do Colegiado foi a seguinte: a) o professor Gilcenio como coordenador do PIC da OBMEP
no CAA, b) o professor Gilcenio é quem fará a escolha do aluno participante. Em votação:
aprovada por unanimidade. 6. Redução de Carga Horária: Este ponto centrou-se na diminuição de
carga horária para 2018.2 do professor que está fazendo doutorado. O professor Valdir apresentou o
comprovante de matrícula no doutorado e respectiva declaração de previsão de defesa dos
docentes Naralina, Felipe e Cleiton para embasar a redução de carga horária para 2018.2. Em
votação: Aprovado por unanimidade. 7. Projeto de Pesquisa e Extensão como Justificativa para
Carga Horária Mínima: Não houve encaminhamento, porque o professor Dilson disse que o
ponto teve caráter informativo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis
horas e dezesseis minutos (16h16min), pelo que lavrei a seguinte ata que segue assinada por mim,
Thiago de Oliveira Coelho, secretário do curso de Matemática -Licenciatura, e pela coordenadora
do Colegiado de Matemática -Licenciatura, Simone Moura Queiroz, e demais membros presentes.

